
ÇjÆDCDCRNE Birkebakken

Tiltrædelsesaftale

. 2
Aftale om tiltrædelse til overenskomst indgået mellem KL og

Socialpædagogernes Landsforbund

§ 1. Aftalens parter
Nærværende aftale er indgået mellem:

Birkebakken
Hejredalsvej 144
8220 brabrand
CVR 18267780

og

Socialpædagogernes Landsforbund
Kreds Østjylland
Søren Frichs Vej 42 C
8230 Åbyhøj

§ 2. Aftalens område
Mellem Birkebakken og Socialpædagogernes Landsforbund, er der enighed om, at løn og
ansættelsesviIkr følger den til enhver tid gældende overenskomst med tilhørende
protokollater for “socialpædagoger og pædagogisk personale ved døgninstitutioner mv”
indgået mellem Kommunernes Landsforening og Socialpædagogernes Landsforbund.

§ 3. Kompetence m.v.
Stk. 1. De rettigheder og pligter, der i henhold til de § 2 nævnte overenskomster og deraf
følgende aftaler er tillagt Kommunalbestyrelsen/kommunen samt Kommunernes
Landsforening, tillægges i henhold til denne aftale bestyrelsen for Birkebakken.

Stk. 2. De rettigheder og pligter, der i henhold til de § 2 nævnte overenskomst og deraf
følgende aftaler er tillagt KTO tillægges i henhold til denne aftale Socialpædagogernes
Landsforbund,

§ 4. Løn og tvist
Parterne er enige om at tilstræbe en lønudvikling for de ansatte som minimum
gennemsnitligt svarer til lønudviklingen for tilsvarende kommunalt ansatte.
I forhold til interessetvister ved uenighed om ny løn (tvisteløsning) anvendes følgende
fremgangsmåde:
Niveau 1. Lederen af tilbuddet forhandler med den lokale tillidsrepræsentant for
Socialpædagogerne (hvis en sdan ikke eksisterer anvendes niveau 2)
Niveau 2. Lederen af tilbuddet forhandler med den lokale afdeling - Socialpædagogerne
Østjylland.



2/2 § 5. Lokalaftaler m.v.
Stk. 1. Lokalaftaler og decentrale aftaler indgået før tiltrædelsesoverenskomsten er fortsat
gældende efter denne aftales tiltrædelse.

Stk. 2. Lokalaftaler og decentrale aftaler kan indgs eller ændres ved forhandling i
forbindelse med denne aftales tiltrædelse eller senere.

§ 6. Vilkår for tiltidsrepræsentanten
De for tillidsrepræsentanter i kommuner gældende vilkr fraviges p følgende omrder:
1. Birkebakken indbetaler ikke til AKUT-foden
2. Socialpædagogernes Landsforbund refunderer ikke lønudgifterne i forbindelse med

tillidsrepræsentantens deltagelse i kurser og møder for tillidsrepræsentanter
arrangeret at SL.

§ 7. Ikrafttræden og vilkår
Stk. 1. Nærværende aftale træder i kraft den 1. april 2019.

Stk. 2. Medarbejdere, der var ansat forud for denne aftales ikrafttræden oppebærer efter
overgangen til denne aftale samme løn og ansættelsesvilkår, som før denne aftales
ikrafttræden.

§ 8. Opsigelse/bortfald
Stk. 1. Nærværende aftale kan opsiges af en at parterne med 3 måneders varsel til en 1.
marts, dog tidligst til den 1. marts 2021.

Stk. 2. sgfremt aftalen opsiges efter bestemmelsen i stk. i optages der straks forhandling
om indgåelse af overenskomst mellem Birkebakken og Socialpædagogernes Landsforbund,

Stk. 3. Tiltrædelsesoverenskomsten kan ændres ved enighed mellem parterne, uden at
den opsiges forud.

Dato: 5/C/

For Birkebakken:

Dato: t / S

For SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND:

J Socialpædagogerne Østjylland
Søren Frichs Vej 42C, 8230 Äbyhøj

Faglig afdeling - lif. 72 48 63 00
Mell: oestjylland@sl.dl.


